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Australský jezdec Andrew Hoy se kvaliﬁkoval na osmé olympijské hry. Do Tokia
příští rok pojede v 61 letech. Ve sbírce
má tři olympijská zlata v týmové soutěži
a stříbro ve všestrannosti jednotlivců. Osm
olympiád dosud absolvovalo jen 13 sportovců. Rekordmanem je kanadský parkurový jezdec Ian Millar s deseti účastmi.

Výrok dne
„V půl druhé v noci mě
vzbudila manželka
Jennifer, že hoří u našeho
domu. Nevěděl jsem,
kam dřív skočit. První,
co mě napadlo, že seberu
medaili, dokumenty
a pasy.“
Bronzový olympijský medailista
v krasobruslení Slovák JOZEF
SABOVČÍK v létě málem vyhořel.
V blízkosti jeho domu v Salt Lake City
zachvátil oheň čtyři domy.
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Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd

Spolumajitelé vítěze Pardubické mají vlastní fanouškovské šály

ZASTAVTE STROJE!
VOLÁ THEOPHILOS

OSLAVA.

VÍTĚZOVÉ.
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Členové dostihového
klubu iSport-Váňa při
vyhlašování vítězů
Velké pardubické
měli šály od pana
Jančaříka.

V nenápadné bohumínské dílně Jiřího
Jančaříka jely japonské pletací stroje
naplno, nitky se sbíhaly do klubových
barev fotbalového Slovanu Bratislava, když přišla „žhavá“ poptávka. Šály
a kšiltovky pro spolumajitele koně
Theophila z DK iSport-Váňa před Velkou
pardubickou. V sobotu šály a čepice
dokončil, v neděli zdobily vítězný tým.

KVĚTOSLAV ŠIMEK

S

koňskými zakázkami
má Jiří Jančařík z ﬁrmy
ForFans zkušenosti. Právě z jeho dílny vzešla před patnácti lety vůbec první fanouškovská šála pro dostihového
koně. Měl ji Sherardo, který byl
v roce 2004 ve Velké pardubické
devátý. „S Jirkou jsme kamarádi,
nechal jsem u něho dělat klasické šály pro nás a pro fanoušky
a sám pak přišel s nápadem, že
udělá šálu i pro Sherarda,“ vzpomíná majitel a fotograf Zenon
Kisza. „Pořádná plachta, koňská

velikost XXXXL, měla úspěch.
Byla parádní.“ Další „koňskou“
šálu si u Jančaříka před rokem
objednal tým vítězného Tzigane
du Berlais. Byla v barvách obce
Dvorce, kde trenér Pavel Tůma
šampiona připravuje. Jančařík
už tehdy vyráběl i první šály pro
Dostihový klub iSport-Váňa, v jehož barvách běhá Theophilos.
„Měl jít Velkou už před rokem,
ale těsně to nevyšlo, ze startu byl
vyškrtnutý na poslední chvíli,“
vybavuje si Jančařík. Když se mu
v týdnu před Velkou pardubickou ozval Martin Hašek, redaktor deníku Sport, že by pro členy

unikátního syndikátu narychlo
potřeboval další šály a kšiltovky,
neváhal ani okamžik. Odložil zakázky pro fotbalisty Slovanu Bratislava a Nitry, přehodil barevné
špulky nití a pustil se do práce.
„Fotbalisty dodělám příští
týden, tohle je priorita,“ hlásil
Jančařík. Na výrobu potřeboval
zhruba den, v sobotu měl hotovo.
„Předlohu jsem měl už z loňska,
jenom jsem změnil font písma
a vlezla se tam i jednička. Původně to bylo myšleno jako startovní číslo, ale po vítězství se tam
jednička k Theophilovi náramně hodí. Já to u televize strašně

Kůň Theophilos
a žokej Josef
Bartoš v neděli
ovládli 129. Velkou
pardubickou.

prožíval. A myslím, že nemusím
říkat, komu jsem fandil.“
Fanouškovské šály i kšiltovky měly v Pardubicích úspěch.
„Konečně mám taky jednu, jsou
parádní,“ usmívala se trenérka
Pavla Váňová, když ji po vítězném
dostihu dostala jako dárek. Stejně
jako Josef Váňa a žokej Josef Bartoš. Zkušený trenér se hned ukázal jako praktik. „Kvalita, žádný
šunt,kolik stojí jedna?“ zajímal se.
A překvapení na závěr. Jiří
Jančařík by rád stihnul ještě jednu speciální zakázku. Pro Theophila. „V listopadu na to skočím,
koník si to zaslouží!“

Vyrazil do protiútoku. Čeněk P. se včera před Krajským
soudem v Plzni zodpovídal ze
zpronevěry a podvodu. Podle
obžaloby měl v letech 2014 až
2016 vylákat z fotbalisty Viktorie Plzeň Davida Limberského
přes pět milionů korun jako
údajnou spoluúčast na obchodování s luxusními auty.
Bývalý kamarád Limberského,
několikanásobného mistra republiky, naopak tvrdí, že hráči
půjčoval miliony na hazard.

Považovali ho za přítele, ale
nakonec je podvedl. Čeněk
P. z Limberského podle obžaloby vylákal 5,195 milionu. Tvrdil
mu, že peníze použije na nákup
luxusních aut, která pak se ziskem prodá. Fotbalistovi sliboval zhodnocení peněz, ale už
od začátku mu je neplánoval
vrátit a nereagoval ani na jeho
urgence, řekla státní zástupkyně.
Podvodně údajně obral
o peníze i Vladimíra Daridu,

kterému Čeňka P. doporučil
Limberský. Obžalovaný slíbil
reprezentantovi zprostředkování prodeje jeho luxusního
vozu BMW za víc než milion
korun, stojí v obžalobě. Auto
nakonec prodal za 0,9 milionu, hráči ale odevzdal jen část
peněz, konstatovala státní zástupkyně.
Obžalovaný, jemuž hrozí až
desetileté vězení, vinu popřel.
Převáděné statisícové sumy,
které mu Limberský poslal

na účet, byly podle něho platby
za věci, které si od něj fotbalista kupoval.
Další převedené statisíce
od Limberského vysvětloval
jako splátky peněz, které hráči údajně půjčoval na hazard.
„Byly to desítky případů, šlo
o miliony,“ řekl u soudu Čeněk P.
Limberský podle něj hrál
na automatech, a to hlavně
v Plzni, ale také v Rozvadově.
(ČTK, pv)
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Obžalovaný: Limberskému jsem půjčoval na hazard

PODVODNÍK? Čeněk P. údajně
dluží Limberskému přes 5 milionů korun.
FOTO: ČTK/MIROSLAV CHALOUPKA

DOJEL NA AUTA.

Limberský se spálil jako
podnikatel s luxusními
vozy.

